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 Εισαγωγή

Ενσωμάτωση της μετεπεξεργασίας μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου

στη ροή εργασίας του μεταφραστή

Είδη μετεπεξεργασίας: Διαφορές και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου,  10.00 -18.00 

 

 10.00 Προσέλευση

 1ο Μέρος 10.30 - 13.30

- Σύντομη εισαγωγή στη μηχανική μετάφραση 

- Τι είναι η μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου;

- Ποιες είναι οι διαφορές της με τη μετάφραση;

- Ποιος μπορεί να την κάνει; | Τι δεξιότητες απαιτούνται;

 

- Χρήση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης και μετεπεξεργασία του μηχανικά

μεταφρασμένου κειμένου από τον μεταφραστή

- Ανάληψη έργων μετεπεξεργασίας: Πότε αξίζει να πούμε «Ναι»

- Τρόποι αξιολόγησης του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου

1. Ανθρώπινη αξιολόγηση | 2. Αυτόματες μετρικές

- Χρήση της μηχανικής μετάφρασης στα εργαλεία υποβοήθησης της

μετάφρασης (CAT Tools)

 

 13.30 - 14.30 Διαλειμμα

 

2ο Μέρος 14.30 - 17.30

- Πλήρης μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου (full post-editing)

 

Πρόγραμμα   



Τιμολόγηση

Hands on project

- Επεξεργασία περιορισμένης έκτασης  (light post-editing) 

- Γενικές οδηγίες για το post-editing- Οδηγίες για light post-editing | Οδηγίες για

full post-editing- Συνήθη λάθη στο μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο- Συνήθη

λάθη κατά τη μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου

Πώς τιμολογούμε τη μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου;

Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την τιμολόγηση

Πλήρης μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου (full post-editing)

και μετεπεξεργασία περιορισμένης έκτασης  (light post-editing)

 

17.30 - 18.00 Γενικές οδηγίες - Κλείσιμο  

 

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο σεμινάριο:

Σπουδές ή εμπειρία στη μετάφραση

Εξοπλισμός

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή με

λειτουργικό Windows 8 ή μεταγενέστερη έκδοση

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων

Κόστος συμμετοχής 80 ευρώ

Δήλωση συμμετοχής και κατοχύρωση θέσης με καταβολή του ποσού

συμμετοχής μέχρι 2 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την κράτηση θέσης και τους τρόπους πληρωμής:

maria@dimetra.academy

 

 

 

Πρόγραμμα  



Εισηγήτρια

Η Μαρία Στασιμιώτη είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το
θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη
μετεπεξεργασία του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου και ο
αντίκτυπός της στον χρόνο, την τεχνική προσπάθεια και το νοητικό
φόρτο που καταβάλλεται κατά τη μετεπεξεργασία από
εκπαιδευόμενους μεταφραστές».  Σπούδασε Μετάφραση στο ίδιο
Πανεπιστήμιο, όπου ολοκλήρωσε και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Διδακτική της Μετάφρασης. Εργάζεται από το 2010 ως
ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια και επιμελήτρια και συνεργάζεται
με  εταιρείες και ιδιώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2017
συμμετέχει στην ομάδα διασφάλισης ποιότητας μεταφρασμάτων της
εταιρείας 24translate. Επίσης, από το 2016 διδάσκει επικουρικά το μάθημα
«Μεταφραστικά Εργαλεία» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Από το 2015 έως το 2018
συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο TraMOOC (Translation of Massive Open
Online Courses). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην
υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή μετάφραση, στη μηχανική
μετάφραση, στη μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κείμενου, στη
γνωσιακή προσέγγιση στη μετάφραση και στη γνωσιακή  εργονομία.
 


